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Sammandrag 
Trots att finanskrisen 2008 tog sin början i USA till följd av en övervärderad och överbelånad 

bostadsmarknad, kritiserades många bolagsstyrelser världen över för krisens breda spridning 

och utveckling. På grund av kritiken skapades nya riktlinjer inom bolagsstyrningen, vilket 

också medförde klara förbättringar i bland annat företags riskhantering vid större 

investeringsbeslut. Krisen ledde även till att aktieägare blev mer medvetna och försiktiga i deras 

investeringar, vilket gjorde att allt större fokus i företagen lades på att skapa värde för dem. 

Tidigare studier pekar på att företag ofta genomför företagsförvärv som av marknaden upplevs 

som värdeförstörande, då det största värdet faller i händerna hos aktieägarna i det uppköpta 

företaget. De nya riktlinjerna och de klara förbättringarna i bolagsstyrningen ger indikationer 

på att företag efter finanskrisen istället genomför förvärv som skapar värde åt det förvärvande 

företaget och deras aktieägare. Denna studie jämför därför värdeskapandet av företagsförvärven 

i perioden före och efter finanskrisen genom en eventstudie. Resultatet indikerar på att 

företagsförvärv som är genomförda efter finanskrisen är mer värdeskapande än de som 

genomförts innan, både dagen för offentliggörandet men också på kort sikt efter.  

Nyckelord: Bolagsstyrning, Eventstudie, Finanskrisen, Företagsförvärv, Värdeskapande, 

Förvärvarens avkastning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund

Antalet globala företagsförvärv ökar ständigt sedan finanskrisen 2008. Under 2017 tillkännagav 

företag världen över tillsammans mer än 50 600 förvärv, vilket också är den högsta siffran 

någonsin. (IMAA 2018) Anledningarna till att genomföra ett företagsförvärv uppges vara 

många, där de främsta är för att ta marknadsandelar samt att skapa skalfördelar eller andra 

synergier (Andrade, Mitchell & Stafford 2001). Skalfördelarna och synergierna verkar däremot 

vara svåra att uppnå då det har visats i flera tidigare studier att det största värdet faller i händerna 

hos ägarna i det uppköpta företaget, samtidigt som aktieägarna i det förvärvande företaget i 

genomsnitt upplever förvärvet som värdeförstörande (Moeller, Schlingemann & Stulz 2005).  

Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) menar att det mycket väl kan bero på företagens 

bristfälliga bolagsstyrning och riskhantering vid dessa beslutsfattanden. Till följd av 

finanskrisen 2008 poängterar bland andra Kumar och Singh (2013) att företag lärde sig en läxa 

och det kom att skapas nya riktlinjer inom bolagsstyrningen världen över, vilket även medförde 

klara förbättringar i bland annat riskhanteringen vid investeringsbeslut. Påståendet stärks även 

av Gupta och Leech (2015) samt Ittner och Keusch (2015), som i sina studier pekar på att 

företag efter finanskrisen i allt större utsträckning mer regelbundet fokuserar på behovet av att 

förbättra bland annat kontrollen och riskhanteringen vid beslutsfattanden. Det har också 

medfört att företagsstyrelser allt oftare utvärderas angående huruvida åtgärder för att övervaka 

företagets tolerans och riskkultur vidtas (Gupta & Leech 2015; Ittner & Keusch 2015).  

Även om finanskrisen i många fall inte lett till en hårdare reglering av styrningen inom ett 

företag menar Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) att företag på eget initiativ skärpt de 

interna kontrollerna, för att bland annat förmedla ett större förtroende till allmänheten. De 

påpekar det faktum som flertalet tidigare studier funnit, att marknaden upplever förvärvet som 

värdeförstörande och det förvärvande företagets aktiepris sjunker vid offentliggörandet. 

Samtidigt menar de dock att utvecklingen som skett efter finanskrisen har potential att positivt 

påverka kvaliteten på ett företags investeringsbeslut, som till exempel ett företagsförvärv, i och 

med en mer grundlig utredning och därmed ett minskat risktagande i beslutet. Med det som 

grund fann Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) att företag på den amerikanska 

marknaden efter finanskrisen istället genomför värdeskapande förvärv. I en jämförelse av före- 

och efterperioden finner de alltså att förvärv genomförda innan finanskrisen i genomsnitt 
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medför en negativ abnorm avkastning1, medan den efter krisen övergått till att i genomsnitt vara 

positiv. Den främsta förklaringen till skillnaden är alltså att krisen medförde åtgärdstaganden 

och ett klart förbättrat sitt risktagande vid större investeringar. (Alexandridis, Antypas & 

Travlos 2017) 

Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) studerar endast förvärv på den amerikanska 

marknaden. Detta trots att andra delar av världen också befann sig i en lågkonjunktur under 

krisen. Om förbättringarna som beskrivits skett på den amerikanska marknaden, kan det även 

anas ha skett utvecklingar i företags bolagsstyrning inom andra länder också. Det lämnar 

utrymme att undersöka om företagsförvärvens värdeskapande även utanför USA:s gränser har 

gått från negativt till positivt till följd av finanskrisen, närmare bestämt i Sverige. 

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka skillnaden i hur svenska företags offentliggöranden av 

företagsförvärv tagits emot av marknaden före och efter finanskrisen 2008. Primärt undersöks 

dagarna precis vid offentliggörandet, men ytterligare analys kommer även genomföras för de 

60 dagarna som omger offentliggörandet för att se om en skillnad kan urskiljas mellan de två 

perioderna. Det görs genom att undersöka förvärvande företags abnorma avkastning som 

uppkommer i samband med offentliggörandena av förvärven.  

1.3 Disposition

Under nästkommande avsnitt presenteras studiens bakomliggande teorier och uppbyggnad 

utifrån tidigare forskning. Därefter följer en metoddel där en beskrivning av urvalet, 

datainsamlingen och genomförandet av undersökningen presenteras. Under det fjärde avsnittet 

förs en diskussion kring det empiriska resultatet och om en koppling till tidigare forskning och 

teorier kan göras. Under det femte och sista avsnittet sammanfattas studien i en slutsats, vilken 

även avslutas med ett förslag på vidare forskning. 

 

                                                

1 Abnorm avkastning är den avkastning som avviker från den förväntade, eller normala, avkastningen. 
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2. Tidigare forskning
Baserat på förändringen i världsproduktion, världshandel och aktiemarknader argumenterar 

Adams (2012) för att finanskrisen 2008, på en global nivå, till och med var värre än den stora 

depressionen under 1930-talet. Även då finanskrisen 2008 slog ut i USA till följd av en 

övervärderad och överbelånad bostadsmarknad, kritiserades många bolagsstyrelser världen 

över för krisens breda spridning och utveckling (Adams 2012). Johnson et al. (2000) som 

undersökt den finanskris som ägde rum i Asien på 1990-talet, menar att en av anledningarna 

till att den uppstod var på grund av tveksamheter till styrelser och ledningar i flertalet företag 

på olika marknader. Det innebar att investerare tappade förtroendet för bolagen och 

kapitalinflödet minskade, vilket till slut landade i en börskrasch. Därmed fastställde de att 

bolagsstyrningen inom ett företag har en betydande roll i hur hårt ett företag drabbas under en 

kris. (Johnson et al. 2000) 

Adams (2012) samt Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) pekar på att en av 

konsekvenserna av finanskrisen 2008 var att den satte bolagsstyrelser, företagskulturer och 

riskhanteringsprocesser i rampljuset. Därför har det under senare år skett viktig utveckling på 

området som potentiellt kan förändra till exempel ett företags riskhantering och 

beslutsfattanden vid större investeringar. Det förekommer bland annat en nu mer regelbunden 

översyn i styrelser och det har skett en tydlig ökning i aktieägaraktivism i alla börsnoterade 

företag på den amerikanska marknaden. (Alexandridis, Antypas & Travlos 2017) Förändringar 

i bolagsstyrningen till följd av krisen har däremot inte bara skett i USA. År 2010 ändrades även 

bolagsstyrningsprinciperna i Sverige, vilket gjorde att mer uppmärksamhet gavs åt aktieägare 

och styrelsens uppdrag. Generellt stärker de nya reglerna styrelsemedlemmarnas roll i form av 

värdeskapande för företaget, samt uppmuntrar till ett aktivt deltagande från aktieägarna. (Dinh 

Tran Ngoc & Dinh Tran Ngoc 2010) Utvecklingen inom bolagsstyrningen är dock enligt 

Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) samt Gupta och Leech (2015) inte helt begränsad till 

obligatoriska reformer utan präglas också av mer frivilliga förändringar, som till exempel en 

ökad specialisering, en större vikt på risker förknippade med strategiska mål, samt en ökning 

av ”intressentdemokrati”. Syftet med de frivilliga förändringar som gjorts inom många företag 

är främst för att öka värdeskapandet vid större investeringar, men även för att förmedla ett större 

förtroende till marknaden (Alexandridis, Antypas & Travlos 2017; Gupta & Leech 2015).
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Rao-Nicholson, Salaber och Cao (2016) anser att förbättringar i företags investeringsbeslut 

började redan innan krisens slut, då de fann att företagsförvärv som offentliggjordes under 

finanskrisen var mer lönsamma än de som offentliggjorts under åren innan. Deras förklaring 

var bland annat att ledningen och styrelsen i ett företag under en kris försiktigt behöver fokusera 

på att stärka sin kapacitet inom sitt kärnområde, vilket gör att de undviker onödig diversifiering 

genom ett företagsförvärv. De fokuserar även mer på vänliga, istället för fientliga, erbjudanden 

till företag som också ser förvärv som en positiv utgång för dem. Dessa mer vänliga förvärv 

hjälper till i de enklare integreringarna av de två företagen och skapar i sin tur större 

synergistiska vinster. Det mer försiktiga beteendet, diversifieringen samt de strategiska besluten 

menar författarna även håller i sig en längre tid efter krisens slut. (Rao-Nicholson, Salaber & 

Cao 2016)

 

Khachaturyan (2010) påpekar dock att motiveringen till genomförda företagsförvärv under och 

efter finanskrisen inte var en önskan om att maximera avkastningen, utan mer för att stärka upp 

företagen i en väldigt utmanande tid. Företag började ägna en större uppmärksamhet åt 

minskandet av riskfördelningen i samband med deras investering i förvärvet, vilket inte 

nödvändigtvis innebär mer värdeskapande förvärv. Fördelningen av dessa risker kom därför att 

bli bolagsstyrelsers huvudsakliga fokus i många förvärvsaffärer. (Khachaturyan 2010) Även 

om målet inte var att maximera avkastningen menar dock Alexandridis, Antypas och Travlos 

(2017) att det näst intill automatiskt blir en konsekvens av den mer strategiska riskfördelningen. 

De hänvisar även till den neoklassiska synen på företagsförvärv som antyder att en storskalig 

kris och dess chockvågor leder till ett minskande i risktagningen. Vilket i slutändan förbättrar 

företags investeringsbeslut och ger betydande vinster till aktieägarna. (Alexandridis, Antypas 

& Travlos 2017) 

Det viktigaste beslutet och största investeringen ett företag kan göra är ett förvärv av ett annat 

företag (Masulis, Wang & Xie 2009). De utvecklingar i bolagsstyrningen som skett, för att 

bland annat öka värdeskapandet vid större investeringar, har därför potential att positivt påverka 

kvaliteten på företagsförvärv. Det i form av bland annat strategiska urval som skapar mer 

synergier och även förbättrade integrationsprocesser efter förvärvet genomförts (Alexandridis, 

Antypas & Travlos 2017). Dogan och Yildirim (2017) nämner också den enorma förändring 

som skett i lagstiftningsöversikt till följd av finanskrisen, men menar att det viktigaste som 



 

 

               5 

efterföljde krisen var, och är, aktieägarnas medvetenhet. Aktieägare har blivit mer försiktiga i 

deras värderingar och investeringar, vilket de hävdar ska påverka den kortsiktiga reaktionen vid 

offentliggörandet av ett företagsförvärv. Med det som grund fann de i en undersökning där de 

endast inkluderade amerikanska banker, att förvärvande företags abnorma avkastning har gått 

från negativ till positiv till följd av finanskrisen 2008. Likt de andra studierna är dock ytterligare 

en förklaring till den positiva förändringen att ledningen tar mer konservativa beslut och därmed 

reducerar företagets risker. (Dogan & Yildirim 2017)  

Tidigare forskning diskuterar om att de nya, obligatoriska och frivilliga, förändringar inom 

bolagsstyrningen som finanskrisen har medfört, både utomlands men även i Sverige, gör att 

företag har potential att skapa aktieägarvärde vid större investeringar. Flera studier finner även 

bevis, på bland annat amerikanska och asiatiska marknaden, för att företagsförvärven har gått 

från värdeförstörande till värdeskapande som en följd av krisen 2008. Trots att tidigare 

forskning också pekar på att likartade förändringar inom bolagsstyrningen skett även i Sverige 

har ingen tidigare studie undersökt hur det påverkat svenska företagsförvärv. Utifrån de tidigare 

studierna och teorierna formas studiens hypoteser enligt följande. 

 

Hypotes 1: Företagsförvärv som genomförts i Sverige efter finanskrisen 2008 är mer 

värdeskapande för det förvärvande företaget, vid offentliggörandet, gentemot förvärv som 

genomförts innan krisen. 

Hypotes 2: Företagsförvärv som genomförts i Sverige efter finanskrisen 2008 är mer 

värdeskapande för det förvärvande företaget, på kort sikt efter offentliggörandet, gentemot 

förvärv som genomförts innan krisen.
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3. Data och Metod 

3.1 Introduktion

Studiens forskningsmetod och analys är uppbyggd på tidigare teorier och forskning, vilket 

innebär att den är av en deduktiv natur (Saunders, Lewis & Thornhill 2012, s. 48). För att finna 

svar på studiens hypoteser kommer tillvägagångssättet bestå av en eventstudie för att få ut 

respektive företags abnorma avkastning vid och runt offentliggörandet av företagsförvärvet. 

Därefter genomförs tester för att se skillnaden i abnorm avkastning före och efter finanskrisen, 

det görs bland annat genom en associationsstudie i form av en multipel linjär regression. I det 

här avsnittet redogörs först för datainsamlingen och urvalsprocessen för vilka förvärv som 

inkluderats i undersökningen. Därefter följer en beskrivning av utformningen och 

tillvägagångssättet för att finna svar på studiens hypoteser.

3.2 Datainsamling och urval

Studien ämnar undersöka företagsförvärv på den svenska marknaden, därför identifierades 

samtliga förvärv som genomförts av företag noterade på Nasdaq Stockholm under åren 2000–

2007 och 2010–2017. Eftersom finanskrisen gav sig till känna år 2008 gjordes valet att 

exkludera åren 2008–2009 för att inte snedvrida resultaten på något sätt. Samtliga 

företagsförvärv och all information om respektive förvärv är hämtat ifrån databasen Thomson 

Reuters Eikon. Därefter har all finansiella data i form av företagens aktiekurser och index 

hämtats ifrån Thomson Reuters Datastream. 

Avgränsningarna som gjorts för att ett förvärv ska inkluderas i undersökningen är att affären 

måste vara genomförd, samt överstiga 5 miljoner amerikanska dollar. Dessa kriterier är i linje 

med Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) samt Masulis, Wang och Xies (2009) studie 

som också undersöker företagsförvärv. Kriteriet i amerikanska dollar används eftersom 

Thomson Reuters Eikon använder denna valuta, priserna har i efterhand justerats till svenska 

kronor. Det krävdes även, likt Travlos (1987) undersökning, att det förvärvande företaget köpte 

en majoritet i det förvärvade företaget, alltså mer än 50 procent. Kriterierna är på grund av att 

rensa bort de mindre förvärven och endast inkludera sådana med en betydande storlek. För att 

undvika snedvridning av resultatet exkluderas också, likt Alexandridis, Antypas och Travlos 

(2017), alla förvärv som är genomförda av investmentbolag. Efter dessa kriterier uppgick 

antalet observationer till 825 företagsförvärv. 
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Det har även förekommit bortfall vid insamlingen av information och data vilket lett till att 

vissa observationer tagits bort. Först har 48 förvärv tagits bort då det inte fanns tillräckligt med 

information om antingen förvärvet eller företaget i fråga. De flesta av dessa var på grund av 

otillräcklig information för de inkluderade kontrollvariablerna som presenteras senare i 

avsnittet. Vidare har 36 förvärv exkluderats då de offentliggjorts i samband med ytterligare ett 

förvärv av samma företag, vilket vid inkludering skulle kunna snedvrida resultatet. Slutligen 

har 21 förvärv tagits bort då det förvärvande företaget inte varit noterat tillräckligt länge på 

börsen för att kunna räkna ut dess normala avkastning enligt marknadsmodellen som 

presenteras senare i metodavsnittet. Efter bortfallen uppgick de slutliga observationerna till 720 

stycken, varav 378 i den tidigare samt 342 i den senare perioden. Nedan i Figur 1 ges en 

överblick över antalet genomförda företagsförvärv, samt det totala värdet för dessa, för 

respektive år i undersökningen. 

Figur 1 – Förvärvsaktivitet för respektive år

Figuren visar det årliga totala antalet förvärv som genomförts, samt det totala värdet för dessa. Figuren 
inkluderar endast de förvärv som härefter inkluderas i undersökningen. 
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3.3 Eventstudie 

3.3.1 Introduktion

För att mäta vilken påverkan en specifik företagshändelse har på samma företags värde 

genomförs en eventstudie. En eventstudie är en flitigt använd metod vid mätning av olika 

företagshändelser, som till exempel offentliggöranden av företagsförvärv. Vid genomförandet 

förutsätts att marknaden är rationell, vilket också gör att effekten av händelsen direkt speglar 

sig i företagets aktiepris. (Khotari & Warner 2006; MacKinlay 1997) Då denna studies syfte 

just är att undersöka marknadens reaktion vid olika offentliggöranden av förvärv antas den 

semistarka formen av effektiv marknad, alltså att all tillgänglig information prisas in direkt i 

aktiekursen (Fama 1970, 1991). Den abnorma avkastning som uppstår vid förvärvet visar hur 

förvärvet tagits emot av marknaden, om det resulterar i en positiv (negativ) abnorm avkastning 

antas det vara värdeskapande (värdeförstörande). Vid genomförandet av eventstudien är det ett 

flertal steg som måste följas. Under 3.2.1 ges en definition av event- samt estimeringsfönstret 

och under 3.2.2 följer en beskrivning av alla steg och uträkningar som genomförts. 

3.3.2 Definition av event- och estimeringsfönster

Enligt MacKinlay (1997) behöver det först fastställas vilken period runt eventdagen (t0), i det 

här fallet dagen för offentliggörandet, som ska analyseras, vilket benämns som ett eventfönster. 

Det är sällan eventfönstret endast inkluderar eventdagen utan vanligast är att även ta med minst 

en handelsdag före och en handelsdag efter eventet. Det möjliggör då att fånga effekter som 

uppstår i efterhand eller om någon information om händelsen, i det här fallet förvärvet, läckt ut 

till marknaden i förväg. (MacKinlay 1997) I denna studie begränsas eventfönstret till en dag 

före offentliggörandet (t-1) till en dag efter (t+1). Det är studiens huvudsakliga eventfönster, men 

även fler dagar som omger dagen för offentliggörandet kommer att analyseras. Valet av just 

detta eventfönster gör att analysen antas innehålla den största delen av effekten på marknaden 

och inte inkludera några andra kurspåverkande händelser för företagen. Ett tre dagar långt 

eventfönster har även använts av bland andra Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) samt 

Moeller, Schlingemann och Stulz (2005).  
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Figur 2 – Eventstudiens tidslinje 

 

Även ett estimeringsfönster behöver fastställas, vilket är perioden för att beräkna ett företags 

normala avkastning och ett mått på aktiekursens förväntade utveckling under eventfönstret om 

det inte skulle komma något offentliggörande av ett förvärv. Estimeringsfönstret inkluderar inte 

eventdagen och om möjligt används perioden innan eventfönstret så inte offentliggörandet har 

någon påverkan på aktiekursen och beräkningen av företagens normala avkastning. (MacKinlay 

1997) Författaren pekar även på att ett estimeringsfönster på minst 120 dagar är tillräckligt för 

att beräkna företagens normala avkastning. Denna studie kommer dock använda ett fönster på 

180 dagar, likt undersökningen av Moeller, Schlingemann och Stulz (2005). För att möjliggöra 

en ytterligare analys av fler dagar runt offentliggörandet exkluderas 30 dagar innan eventdagen, 

vilket ger ett estimeringsfönster som sträcker sig från 210 dagar innan offentliggörandet (t-210) 

till 31 dagar innan (t-31). 

3.3.3 Genomförande av eventstudie

Enligt MacKinlay (1997) är den vanligaste modellen för att estimera ett företags förväntade 

avkastning the market model (marknadsmodellen), vilken också kommer att användas i denna 

eventstudie. Samma modell används i flertalet tidigare studier som bland andra Alexandridis, 

Antypas och Travlos (2017) samt Moeller, Schlingemann och Stulz (2005). Vid användning av 

marknadsmodellen tas det hänsyn till relationen mellan ett företags avkastning och 

marknadsportföljens avkastning (MacKinlay 1997), vilket kan ses i (1) nedan där ett företags 

normala avkastning beräknas. Denna studie undersöker företag noterade på Nasdaq Stockholm 
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och därför kommer SIX Return Index2 att användas som mått på marknadsportföljen. I formel 

(3), (5), (6) och (8) nedan använder denna studie uttrycken AAR och ACAR istället för där 

MacKinlay (1997) använder sig av !"#### och $!"######, valet gjordes på grund av mängden senare 

studier som också använder dessa uttryck. 

				"&' = )& + +&",' + -&'																																																																																														(1) 

1(-&' = 0)						345(-&') = 678
9  

"&' = Normal avkastning för företag i vid tillfälle t. 

)& = Estimerad idiosynkratisk risk för företag i. 

+& = Estimerad systematisk risk för företag i. 

",' = Marknadsportföljens avkastning vid tillfälle t.  

-&' = Felterm för företag i vid tillfälle t. 

Utifrån marknadsmodellen går det även att räkna fram ett företags abnorma avkastning, vilket 

kan ses i (2) nedan (MacKinlay 1997). 

!"&' = "&' − ;)<& + +=&",'>																																																																																												(2) 

!"&' = Abnorm avkastning för företag i vid tillfälle t. 

"&' = Faktisk avkastning för företag i vid tillfälle t. 

)<& + +=&",' = Förväntad avkastning för företag i vid tillfälle t. 

När respektive företags abnorma avkastning är uträknad summeras dessa och divideras med 

antalet event enligt (3) nedan (MacKinlay 1997).  

	!!"' =
1
@	A!"&'																																																																																																											(3)

C

&DE

 

!!"' = Genomsnittlig abnorm avkastning vid tillfälle t. 

@ = Antal event.

                                                

2 SIX Return Index visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på Nasdaq Stockholm. 
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Den ackumulerade abnorma avkastningen över eventfönstret beräknas som i (4) nedan 

(MacKinlay 1997). Härefter benämnd som den kumulativa abnorma avkastningen, eller CAR. 

$!"&(FE, F9) = A !"&'																																																																																																				(4)
'I

'D'J

 

$!"&(FE, F9) = Kumulativ abnorm avkastning för företag i mellan dag FE och F9. 

Om den genomsnittliga abnorma avkastningen summeras (5) fås den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen, eller ACAR (MacKinlay 1997). 

!$!"	(FE, F9) = A !!"'																																																																																																	(5)
'I

'D'J

 

!$!"	(FE, F9) = Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan dag FE och F9. 

Innan testet kan utföras krävs det att variansen för den genomsnittliga abnorma avkastningen 

beräknas, vilket ses i (6) nedan (MacKinlay 1997). 

345	(!!"') =
1
@9A678

9 																																																																																																				(6)
C

&DE

 

345	(!!"') = Varians av genomsnittlig abnorm avkastning vid tillfälle t. 

Enligt Khotari och Warner (2006) är det sista steget innan uträkningen av t-värdet att variansen 

som precis beräknats multipliceras med längden på eventfönstret (7). 

69	(FE, F9) = (F9 − FE + 1)679																																																																																													(7) 

Till sist kan det enligt MacKinlay (1997) beräknas ett t-värde som visar om den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen är signifikant skild från noll (8).  

F =
!$!"	(FE, F9)
[69	(FE, F9)]E/9

																																																																																																																(8)
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3.4 Multipel linjär regression

För att undersöka och ta reda på hur en eller flera oberoende variabler påverkar en beroende 

variabel tillämpas en associationsstudie i form av regressionsanalyser. En förklarande variabels 

påverkan på den beroende representeras i dess +-värde. Genom att använda en procedur som 

kallas ordinary least squares (OLS) möjliggörs det att estimera dessa +-värden så att 

residualerna i regressionen minimeras (Hair et al. 2014, s. 159). Därför används 

regressionsanalyser i denna studie för att mäta flera olika oberoende variablers påverkan på den 

kumulativa abnorma avkastningen vid offentliggöranden av förvärv. Modellen som analyseras 

består av nio förklarande variabler, varav en testvariabel och åtta kontrollvariabler.  

3.4.1 Inkluderade variabler

För att se vilken påverkan det har på den kumulativa abnorma avkastningen att ett 

företagsförvärv är genomfört efter finanskrisen skapas en dummyvariabel som tar värdet 1 om 

förvärvet är offentliggjort mellan år 2010 och 2017, och 0 om det är offentliggjort mellan år 

2000 och 2007. Det är studiens testvariabel och den är utformad på samma sätt som när 

Alexandridis, Antypas och Travlos (2017) undersökte finanskrisens påverkan på bolagsstyrning 

och riskhantering vid större investeringsbeslut inom företag. Variabeln kommer härefter 

benämnas som 2010–2017. 

Vid inkludering av kontrollvariabler minskar risken för att vissa bakomliggande faktorer ska 

påverka den faktiska relationen mellan den beroende variabeln och testvariabeln (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2012, s. 174). I modellen inkluderas därför även åtta kontrollvariabler för 

att öka undersökningens precision. Alla variabler anses av tidigare studier på ett eller annat sätt 

påverka den abnorma avkastning som uppstår vid ett företagsförvärv och ger alltså en mer 

rättvisande bild av studiens testvariabel 2010–2017.  

Fyra företagsspecifika kontrollvariabler inkluderas, vilka är lnStorlek, M/B, ROA och 

Skuldsättning. Moeller, Schlingemann & Stulz (2004) fann att storleken på det förvärvande 

företaget har en negativ effekt på avkastningen vid förvärv. Därför används variabeln lnStorlek 

som förväntas ha en negativ effekt på CAR, och erhålls precis som i deras studie genom den 

naturliga logaritmen av det förvärvande företagets marknadsvärde. Moeller och Schlingemann 

(2005) menar att ett företags market-to-book (M/B) har en positiv påverkan på förvärvarens 

avkastning vilket ger underlag för att inkludera variabeln även här. M/B erhålls genom det
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förvärvande företagets marknadsvärde dividerat med dess totala tillgångar. Variabeln förväntas 

ha en positiv effekt på CAR utifrån tidigare studier. Flera studier, bland andra Masulis, Wang 

och Xie (2009) finner att räntabilitet på totalt kapital (ROA) har en positiv påverkan på det 

förvärvande företagets avkastning vid förvärv. ROA inkluderas och erhålls i denna studie 

genom det förvärvande företagets nettoinkomst dividerat med dess totala tillgångar. ROA 

förväntas därför också ha en positiv påverkan på CAR i denna studie. Alexandridis, Antypas 

och Travlos (2017) finner att ju högre skuldsättning ett företag har, desto högre abnorm 

avkastning erhåller de vid offentliggörandet. Även i denna studie inkluderas därför variabeln 

Skuldsättning och erhålls genom det förvärvande företagets räntebärande skulder dividerat med 

dess marknadsvärde. Utifrån vad tidigare forskning funnit förväntas Skuldsättning ha en positiv 

påverkan på CAR. 

Fyra förvärvsspecifika kontrollvariabler inkluderas också i modellen, vilka är Relativ storlek, 

Diversifiering, Inhemskt förvärv och Status. Ben-Amar och André (2006) menar att den relativa 

storleken på affären gentemot förvärvaren har en positiv påverkan på avkastningen vid 

offentliggörandet av företagsförvärvet. Detta eftersom större förvärv uppfattas som mer 

genomtänkt och därför ses som mer positivt från marknaden. Därför inkluderas variabeln 

Relativ storlek och erhålls genom affärens storlek dividerat med förvärvarens marknadsvärde. 

Utifrån Ben-Amar och Andrés (2006) studie förväntas variabeln också här ha en positiv effekt 

på CAR. Även en variabel som tar hänsyn till om förvärvet är diversifierat eller inte inkluderas, 

då bland andra Morck, Shleifer och Vishny (1990) samt Rao-Nicholson, Salaber och Cao 

(2016) menar att diversifierade förvärv är kopplade till en sämre abnorm avkastning. 

Diversifiering är en dummyvariabel som tar värdet 1 om förvärvaren och det uppköpta företaget 

har samma två första siffror i deras SIC-kod3, och 0 annars. Variabeln förväntas utifrån tidigare 

studier ha en positiv påverkan på den abnorma avkastningen.  

Conn et al. (2005) finner i sin studie på den engelska marknaden att förvärv av utländska företag 

i genomsnitt genererar en lägre abnorm avkastning gentemot inhemska. För att kontrollera för 

dessa effekter inkluderas variabeln Inhemskt förvärv, vilket är en dummyvariabel som tar värdet 

1 om det förvärvade företaget är svenskt, och värdet 0 om det är utländskt. 

                                                

3 Standard Industrial Classification (SIC) är ett system klassificerar industrier med hjälp av en fyrsiffrig kod. 
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Med utgångspunkt i studien från Conn et al. (2005) förväntas variabeln ha en positiv påverkan 

på CAR. Den sista variabeln Status har tre olika karaktärer, dessa är publikt (det förvärvade 

företaget är börsnoterat), privat (det förvärvade företaget är inte börsnoterat) och dotterbolag. 

Variabeln inkluderas utifrån tidigare studier som funnit att förvärv av publika företag är 

förknippade med att generera en lägre avkastning för det förvärvande företaget (Faccio, 

McConnell & Stolin 2006; Fuller, Netter & Stegemoller 2002). Variabeln görs om i 

regressionen till två dummyvariabler där Dotterbolag är inräknat i konstanten och Publikt samt 

Privat tar värdet 1 respektive 0, beroende på om det förvärvade företaget är börsnoterat eller 

inte. Publikt (Privat) förväntas utifrån den tidigare forskningen ha en negativ (positiv) påverkan 

på CAR. 

De slutliga regressionsmodellerna som kommer att analyseras ser ut som i Regression 1 och 

Regression 2. I regression 2 är den beroende variabeln företagens kumulativa abnorma 

avkastning för 2 till 30 dagar efter förvärvet offentliggjorts. Den inkluderas för att ytterligare 

analysera hur dagarna efter offentliggörandet skiljs åt mellan perioderna. 

Regression 1 

$!"(−1,+1)& = ) + +E2010–2017& + +9S@TFU5SVW& + +XY/Z& + +["\!& +

																																	+]TW^S_`äFF@b@c& + 	+d"VS4Fb3	`FU5SVW& + +efb3V5`bgbV5b@c& +

																																+hi@ℎVk`WF	gö53ä53& + +mn^oSbWF& + +Epn5b34F& + -&  

Regression 2 

 $!"(+2, +30)& = ) + +E2010–2017& + +9S@TFU5SVW& + +XY/Z& + +["\!& +

																																				+]TW^S_`äFF@b@c& + 	+d"VS4Fb3	`FU5SVW& + +efb3V5`bgbV5b@c& +

																																			+hi@ℎVk`WF	gö53ä53& + +mn^oSbWF& + +Epn5b34F& + -& 

3.4.2 Antaganden och förutsättningar

De tre variablerna M/B, ROA samt Relativ storlek är alla winsorizade, vilket innebär att de 1 

procent största och minsta värdena har bytts ut mot nästkommande värde. Lien och 

Balakrishnan (2005) beskriver hur winsorizing används för att få bort extremvärden hos en 

variabel. Det leder i sin tur till en bättre estimering och mer rättvisande siffror i regressionen 

(Lien & Balakrishnan 2005). I tabell 3 under resultatavsnittet presenteras vilken skillnad det 

inneburit för respektive variabel.  
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Enligt Hair et al. (2014, s. 170) bör antalet observationer i en multipel linjär regression inte 

understiga 30, i dessa fall bör en simpel regression med endast en oberoende variabel användas. 

Antalet observationer bör inte heller överstiga 1000 då det skulle medföra att den statistiska 

signifikansen blir överkänslig och i stort sett alla relationer skulle bli statistiskt signifikanta 

(Hair et al. 2014, s. 170). Denna studies observationer på 720 förvärv verkar därför passa för 

den här typen av metod. 

Ytterligare ett antagande av Hair et al. (2014, s. 181) är att residualerna, eller feltermerna, är 

normalfördelade. Enligt författarna är ett enkelt sätt att se över antagandet att visuellt analysera 

ett histogram över residualerna, vilka visas i Figur 3. Utifrån graferna kan det tydas att 

antagandet inte är uppfyllt då spridningen är stor, men i och med det stora stickprovet kan det 

fortfarande antas att residualerna är normalfördelade för båda regressionsmodellerna. 

Figur 3 – Histogram över residualfördelningarna 

Regression 1    Regression 2

 

Även Asteriou och Hall (2007, s. 86–89) nämner ett antagande som måste vara uppfyllt vid 

tillämpning av multipel linjär regression, vilket är att det inte förekommer någon exakt 

multikollinearitet. Det får alltså inte förekomma någon stark korrelation mellan två eller fler av 

de oberoende variabler som inkluderats i modellen. Vid förekomsten av multikollinearitet kan 

variablernas standardfel öka och därmed blir estimaten för variablernas +-värden mer osäkra. 

Samtliga modeller innehåller någon form av korrelation mellan sina oberoende variabler, frågan 

är bara när relationen är så pass stark att det skapar problem. (Asteriou & Hall 2007, s. 86–89) 

Den vanligaste gränsen och det de flesta använder sig av är vid en korrelation över 0,7 eller ett 

VIF-värde över 10 (Mendenhall & Sincich 2011, s. 364). Korrelationsmatrisen visas i Tabell 1 

och variablernas VIF-värden under Tabell 2. 
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Tabell 1 – Korrelationsmatris

CAR är den kumulativa abnorma avkastningen för företagen i undersökningen. M/B är måttet på företagens 
market-to-book. ROA är räntabilitet på totalt kapital.  

Tabell 2 – VIF-värden

 
M/B är måttet på företagens market-to-book. ROA är räntabilitet på totalt kapital.

 

Enligt Tabell 1 tyder det inte på att någon multikollinearitet förekommer bland variablerna. Den 

högsta korrelationen kan ses mellan Skuldsättning och M/B på -0,49, vilket inte verkar utgöra 

något problem utifrån vad som beskrivits tidigare. I Tabell 2 säkerställs att antagandet är 

uppfyllt då det endast är låga VIF-värden för samtliga inkluderade variabler. Den tidigare 

nämnda gränsen var 10 och det kan utläsas att det högsta VIF-värdet är för lnStorlek på 1,563.
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4. Resultat och Analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och en analys av detta. Avsnittet redogör först 

för den deskriptiva statistiken för att därefter visa resultaten från eventstudien och 

associationsstudien. 

4.1 Deskriptiv statistik

Nedan i Tabell 3 presenteras beskrivande statistik för främst de inkluderade variablerna i 

undersökningen, och även några ytterligare för att visa hur fördelningen ser ut. Tabellen visar 

variablernas värden, spridning och grad av normalfördelning. 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik

 
M/B är måttet på företagens market-to-book. ROA är räntabilitet på totalt kapital. Variabeln Storlek är 

logaritmerad i undersökningen, den är endast med för att visa fördelningen. Variabeln Förvärvsstorlek är inte 

inkluderad i undersökningen, den endast med för att visa fördelningen. Värdena för dessa variabler är utskrivna 

i mkr. Medelv. är medelvärdet, Standardav. är standardavvikelsen, Min. är den minsta observationen, Med. är 

medianen, Max. är den största observationen. Kurtosis och Skewness visar hur normalfördelad variabeln är.  
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Under metodavsnittet beskrevs det att variablerna M/B, ROA samt Relativ storlek har 

winsorizats för att få de mer normalfördelade. Från tabellen kan också utläsas att alla de tre 

variablerna erhållit en högre grad av normalfördelning i form av både lägre kurtosis och 

skewness gentemot vad de hade innan. Variabeln Storlek har en hög standardavvikelse och även 

flera extremvärden vilket kan anas i dess max-värde, det ger belägg för att använda den 

logaritmerade versionen av variabeln. Dummyvariabeln Inhemskt förvärv har ett medelvärde 

på 0,372, vilket innebär att de flesta inkluderade förvärven var av utländska företag.  
 

4.2 Eventstudien 

I Figur 4 nedan presenteras resultatet från eventstudien i form av en graf som visar de två 

periodernas genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning under de 60 dagarna som omger 

dagen för offentliggörandet.  

Figur 4 – Skillnaden i CAR mellan perioderna 

Grafen visar utvecklingen för respektive period i förvärvarnas genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning 
(ACAR) för dag -30 till +30 runt offentliggörandena.  

Enligt grafen är perioden som utspelar sig efter finanskrisens slut konstant högre än den tidigare 

perioden. Däremot, eftersom den tidigare perioden har en sämre abnorm avkastning dagarna 

innan, ser det inte ut att vara någon större skillnad i abnorm avkastning dagen för 

offentliggörandet. Vad som däremot sticker ut är periodernas skillnad efter eventfönstret, där 
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den tidiga perioden är ständigt negativ medan den senare perioden är svagt positiv eller håller 

sig på samma nivå. Det kan anas att företag i perioden innan finanskrisen i snitt erhåller en 

positiv abnorm avkastning några dagar innan offentliggörandet, vilket skulle kunna tolkas som 

att informationen har läckts ut till marknaden i förväg.  

I Tabell 4 presenteras periodernas abnorma avkastning i procent med dess tillhörande 

signifikansnivå. I tabellen kan den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för 

eventfönstret, samt den genomsnittliga abnorma avkastningen för respektive dag under 

eventfönstret utläsas. Tabellen inkluderar även den genomsnittliga kumulativa abnorma 

avkastningen för 29 dagar innan, samt 29 dagar efter eventfönstret. Tabellen är uppdelad i 

kolumnerna (1) – före finanskrisen, (2) – efter finanskrisen, och (2)-(1) – skillnaden mellan 

perioderna. 

Tabell 4 – Resultat från eventstudien

AAR (-1) är den genomsnittliga abnorma avkastningen dagen före-, AAR (0) är dagen för- och AAR (+1) är dagen 
efter offentliggörandet av förvärvet för samtliga förvärvande företag i undersökningen. ACAR (-1, +1) är den 
genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen runt offentliggörandet för samtliga förvärvande företag i 
undersökningen. ACAR (-30, -2) är den genomsnittliga kumulativa avkastningen de 29 dagarna innan 
offentliggörandet för samtliga förvärvande företag i undersökningen. ACAR (+2, +30) är den genomsnittliga 
kumulativa avkastningen de 29 dagarna efter offentliggörandet för samtliga förvärvande företag i 
undersökningen. (2)-(1) är skillnaden i abnorm avkastning mellan de två perioderna. *, ** och *** betecknar en 
signifikans på 10%-, 5%-, och 1% nivå. 
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Resultatet tyder på en skillnad i abnorm avkastning för periodernas eventfönster, där den är mer 

positiv (cirka 0,54 procentenheter) i den senare perioden. Båda periodernas ACAR är 

signifikanta med en nivå på 1 procent, däremot är skillnaden perioderna emellan inte statistiskt 

säkerställd. Oavsett kan det utläsas att finanskrisen verkar ha haft en positiv påverkan på 

förvärvarens avkastning runt offentliggörandet, vilket ger stöd till studiens hypotes. Resultatet 

skiljer sig dock lite åt från tidigare studier, där bland andra Alexandridis, Antypas och Travlos 

(2017) samt Rao-Nicholson, Salaber och Cao (2016) fann att det förvärvande företaget innan 

finanskrisen erhöll en negativ abnorm avkastning och därmed offentliggjorde värdeförstörande 

förvärv. Enligt denna studie genomförs det däremot, likt de ovan nämnda studierna, mer 

värdeskapande förvärv efter finanskrisen gentemot vad det gjorde innan. Det är endast dagen 

före offentliggörandet som förvärvare i den tidigare perioden verkar erhålla en högre abnorm 

avkastning, vilket dock skulle kunna tolkas som att läckage av information var vanligare innan 

finanskrisen. Om så är fallet skulle det också kunna påverka det sämre resultatet dagen för 

offentliggörandet 

I alla andra fall verkar ett offentliggörande av företagsförvärv tas emot bättre av marknaden 

och ses som mer värdeskapande efter krisen. Dagen för offentliggörandet erhåller det 

förvärvande företaget i den senare perioden cirka 0,47 procentenheters högre abnorm 

avkastning. Vad som är intressant är den stora skillnaden i abnorm avkastning efter 

eventfönstret som skiljer perioderna åt, vilket även kunde ses i grafen som presenterats. Om ett 

förvärv genomförts efter finanskrisen har förvärvaren i genomsnitt erhållit cirka 3,4 

procentenheters högre abnorm avkastning mellan dag 2 och 30 efter offentliggörandet gentemot 

de som genomförts innan, skillnaden är även signifikant på en nivå om 1 procent. Vad som 

påverkar resultatet är dock inte att förvärvarnas aktiekurs i efterkrisperioden fortsätter att stiga, 

utan snarare att den övergick till negativ och dalade för förvärvarna innan krisen. 

4.3 Associationsstudien 

För att minimera risken för att bakomliggande faktorer ska påverka resultatet genomförs 

regressionsanalyser som inkluderar flera kontrollvariabler. Hypotetiskt skulle till exempel 

företag som offentliggjort förvärv innan krisen vara större gentemot företag som offentliggjort 

förvärv efter, vilket har visats i tidigare studier ha en negativ påverkan på den abnorma 

avkastningen. I Tabell 5 presenteras resultatet från regressionerna och inkluderar fyra modeller. 

I Modell 1 är den beroende variabeln CAR (-1, +1) och inkluderar därefter endast studiens 
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testvariabel. Modell 2 har samma beroende variabel men inkluderar även samtliga 

kontrollvariabler. I Modell 3 och 4 är den beroende variabeln den kumulativa abnorma 

avkastningen för dag +2 till +30, alltså dagarna efter eventfönstret. Likt de andra modellerna 

inkluderas den för att se om något annat kan tänkas påverka den stora skillnad som uppstått 

mellan perioderna.  

Tabell 5 – Resultat från multipel linjär regression

CAR är den kumulativa abnorma avkastningen för de inkluderade förvärvande företagen i undersökningen. M/B 
är måttet på företagens market-to-book. ROA är räntabilitet på totalt kapital. Justerad R2 är modellens 
förklaringsgrad. Värdet efter variablerna är dennes riktningskoefficient (b), och värdet inom parentesen är 
variabelns standardfel. *, ** och *** betecknar en signifikans på 10%-, 5%-, och 1% nivå. 
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Från estimaten för Modell 1 och 2 kan utläsas att det inte är någon skillnad i variabeln 2010-

2017, oavsett om kontrollvariablerna inkluderas eller inte, den är fortfarande positiv och 

signifikant på en nivå om 1 procent. Variabelns b-värde kan tolkas som att om ett förvärv är 

offentliggjort efter finanskrisen erhåller det förvärvande företaget 2 procentenheters högre 

abnorm avkastning under eventfönstret, gentemot om ett förvärv är offentliggjort innan krisen. 

Efter krisen offentliggör alltså företag om företagsförvärv som av marknaden ses som mer 

värdeskapande. Likt detta resultat, menade Dogan och Yildirim (2017) att aktieägare i 

allmänhet blivit mer medvetna och försiktiga i sina investeringar till följd av finanskrisen, vilket 

påverkar den kortsiktiga reaktionen vid offentliggörandet positivt. Resultatet ligger även i linje 

med studien från Alexandridis, Antypas och Travlos (2017), som fann med samma variabel ett 

positivt samband med ett företags abnorma avkastning om förvärvet var offentliggjort efter 

krisen. Utifrån resultatet kan det spekuleras om att de nya riktlinjerna inom bolagsstyrningen i 

Sverige medfört förbättringar i företags riskhantering och beslutsfattanden vid större 

investeringar, vilket Gupta och Leech (2015) samt Kumar och Singh (2013) påpekade hade 

förändrats i amerikanska företag.  

Likt Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) som fann att storleken på det förvärvande 

företaget har en negativ effekt på den abnorma avkastningen kan samma resultat ses i Modell 

2. Ju större ett företag är, desto sämre abnorm avkastning erhåller de vid offentliggörandet, 

vilket också är signifikant på en nivå om 5 procent. Utifrån studier av Masulis, Wang och Xie 

samt Moeller och Schlingemann (2005) bör ett företags räntabilitet på totalt kapital samt 

market-to-book ha en positiv påverkan på ett företags CAR. Båda variablerna är även positiva 

i Modell 2, dock är de inte signifikanta. Variabeln Skuldsättning har en negativ påverkan på 

CAR, vilket står i kontrast till bland andra Alexandridis, Antypas och Travlos (2017), som fann 

att högre skuldsättning ska resultera i högre abnorm avkastning.  

I linje med tidigare studier har variabeln Relativ storlek en positiv och signifikant påverkan på 

ett företags abnorma avkastning, vilket enligt Ben-Amar och André (2006) kan förklaras genom 

att större förvärv uppfattas som mer genomtänkta. Morck, Shleifer och Vishny (1990) samt 

Rao-Nicholson, Salaber och Cao (2016) argumenterade i sina studier för att ett förvärvande 

företag erhåller en högre abnorm avkastning om de köper ett annat företag inom samma typ av 

industri, vilket även kan anas utifrån det positiva värdet för variabeln Diversifiering. Variabeln 

är inte signifikant men resultatet stödjer till viss del den tidigare forskningen. Inhemskt förvärv
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har ett negativt b-värde, vilket betyder att uppköp av svenska företag i genomsnitt resulterar i 

en sämre abnorm avkastning gentemot förvärv av utländska företag. Variabeln förväntades 

utifrån undersökningen av Conn et al. (2005) ha en positiv påverkan på CAR, vilket dock inte 

är fallet. Båda variablerna Publikt och Privat har en negativ påverkan på CAR, gentemot om 

förvärvet är av ett dotterbolag. Variablerna är dock inte signifikanta och inga större slutsatser 

kan dras utifrån dem. Förklaringsgraden för Modell 2 är 7,1 procent, vilket är procenten av 

förändring i CAR som förklaras av de inkluderade variablerna. Siffran är relativt låg och det 

finns troligtvis flera andra variabler som skulle hjälpa till att förklara den abnorma 

avkastningen.  

I Modell 3 och 4 är den beroende variabeln dagarna efter eventfönstret, där störst skillnad i 

abnorm avkastning sågs i det tidigare avsnittet. Vad som har förändrats nämnvärt bland 

kontrollvariablerna i Modell 4 är att variabeln Inhemskt förvärv gått från negativ till positiv och 

även är signifikant på en nivå om 5 procent. Ett förvärv av ett inhemskt företag ger enligt 

variabelns b-värde 2,3 procentenheters högre kumulativ abnorm avkastning under de 29 

dagarna som efterföljer eventfönstret, gentemot ett förvärv av ett utländskt företag. 

Skuldsättning är fortfarande negativ och på samma signifikansnivå som i Modell 2. 

För studiens testvariabel 2010-2017 kan utläsas att om ett förvärv är offentliggjort efter 

finanskrisen genererar det förvärvande företaget  3,9 procentenheters högre abnorm avkastning 

nästkommande 29 dagar efter eventfönstret, gentemot om det är offentliggjort innan krisen. 

Resultatet är signifikant på en nivå om 1 procent, vilket betyder att resultatet som visas i Figur 

4 och Tabell 4 fortfarande tyder på samma sak även med kontrollvariabler inkluderade som tar 

bort andra effekter inkluderade. Utifrån det tidigare resultatet är det även förvärv som 

offentliggjorts innan finanskrisen som är värdeförstörande och dalar nedåt under dessa dagar, 

medan den abnorma avkastningen hålls på en jämn nivå om förvärvet är offentliggjort efter 

krisen. Förklaringsgraden för Modell 4 är 3,3 procent, vilket visar att det finns fler andra 

variabler som inte är inkluderade som skulle hjälpa till att förklara förändringen i företagens 

CAR. 
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Som tidigare beskrivits påpekade Rao-Nicholson, Salaber och Cao (2016) i sin studie att företag 

som genomförde företagsförvärv under krisens gång fokuserade mer på vänliga, istället för 

fientliga förvärv. De fokuserade på att stärka sin kapacitet inom sitt kärnområde och undvek 

onödig diversifiering. Det ledde till värdeskapande förvärv, hjälpte till i integreringen av de två

företagen och skapade i sin tur synergistiska vinster. Beteendet om att fokusera på kärnområdet 

menade de även kunde hålla i sig efter krisens slut, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna 

till resultatet som denna studie kommit fram till. Variabeln Diversifiering är även positiv i 

Modell 2 och 4, men vad som talar emot argumentet är dock att den variabeln inte är signifikant 

i någon av modellerna.

5. Slutsats
Tidigare forskning menar att finanskrisen satte flera företagsstyrelser och ledningar i rampljuset 

och många anklagades för krisens utveckling. Det ledde till förändringar i bland annat 

styrelsemedlemmarnas och ledningens risktagning vid beslutsfattanden om större investeringar, 

samt framhävde deras roll i att skapa värde för företaget. Finanskrisen ledde även till att 

aktieägare blev mer medvetna i deras investeringar och det skedde en tydlig ökning i deras 

aktivism. De flesta studier som undersökt företagsförvärv har funnit att det förvärvande 

företaget erhåller en negativ abnorm avkastning vid offentliggörandet, vilket kan tolkas som att 

de genomför värdeförstörande förvärv. Med förändringarna som skett till följd av finanskrisen 

finns däremot anledning att ana en förändring i företags val av investeringar, och istället tro att 

de nu mer genomför värdeskapande förvärv. Syftet med studien var därför att undersöka den 

svenska marknaden, och skillnaden i hur offentliggöranden av företagsförvärv tagits emot av 

marknaden före och efter finanskrisen 2008. Det slutgiltiga urvalet i undersökningen bestod av 

720 genomförda företagsförvärv, genomförda mellan åren 2000–2007 och 2010–2017.  

 

Resultatet visar att förvärvande företag i genomsnitt erhåller en positiv abnorm avkastning både 

före och efter finanskrisen. Förvärv som däremot är genomförda efter krisen erhåller i regel 

cirka 2,1 procentenheters högre abnorm avkastning vid offentliggörandet, gentemot de som är 

genomförda innan krisen. Det ger indikationer på att marknaden efter krisen ser förvärven som 

mer värdeskapande än vad de gjorde innan, vilket kan tyda på mindre risktaganden och 

förbättrade beslutsfattanden av företagens styrelser. De 30 dagarna som efterföljer 
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offentliggörandet tyder också på en högre abnorm avkastning för de genomförda förvärven efter 

krisen, vilket stärker argumentet om att förbättringar inom bolagsstyrningen skett till följd av 

krisen. 

Till följd av studiens resultat finns det indikationer som tyder på att finanskrisen 2008 har lett 

till förbättringar i svenska företagsledningar och mer värde skapas åt aktieägare vid 

offentliggörandet av ett företagsförvärv. Studien undersöker främst vad som händer i ett 

företags aktiepris vid offentliggörandet av ett företagsförvärv, men tydliga skillnader kan även 

ses mellan perioderna när flera dagar efter offentliggörandet undersöks. Undersökningen 

sträcker sig som längst till 30 dagar efter företagens offentliggöranden, vilket lämnar utrymme 

för vidare forskning kring vilken påverkan finanskrisen har haft på lång sikt vid dessa 

investeringar. Är det mer lönsamt efter krisen för förvärvarens aktieägare på till exempel ett år, 

eller till och med ett längre tidsspann om företaget genomfört ett förvärv? Med tanke på att 

tidigare studier pekat på att finanskrisen medfört en bättre synergieffekt mellan företagen kan 

det tänkas att skillnaden i periodernas abnorma avkastning skiljer sig ännu mer på lång sikt, när 

integreringsprocessen för det uppköpta företaget har tagit vid. 
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